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Maszyny Samaszu zastąpiły wysłużoną 
bębnówkę czeskiej firmy Agrostroj Pelhři-
mov. W pierwszej kolejności zakupiono tyl-
ną kosiarkę KDT 260 o szerokości roboczej 
2,6 m, zaś niedługo później do gospodar-
stwa zawitała czołowa KDF 300 o szerokości 
roboczej 3 m. Ryszard Słupikowski zapła-
cił za ten zestaw niespełna 42 tys. zł netto.

Tarcze z zapasem obrotów
Do sprzężenia z białostockim duetem 

przeznaczony został Deutz-Fahr M610 
o mocy znamionowej 132 KM i maksymal-
nej 143 KM. Mimo że napędzane wałkami 
WOM kosiarki potrzebują obrotów silnika 
zbliżonych do nominalnych, to w niemiec-
kim ciągniku w Suchorączku główną rolę 
gra prędkość wału korbowego przy szczy-
towej liczbie koni mechanicznych. Pozwa-
la na to nie tylko zapas mocy Deutz-Fahra 
względem wymogów producenta ko-
siarki, ale także bezpieczną dla zachowa-
nia efektów pracy możliwość zejścia z ob-
rotów jednostki napędowej i tym samym 
wałków WOM. Przy standardowej prędko-
ści 540 obr./min na tylnym i 1000 obr./min 
na przednim przekaźniku białostockie dys-
ki rozwijają 3250 obr./min. Ryszard Słupi-
kowski do koszenia zielonek wkręca sil-
nik pod obciążeniem na 1800 obr./min. 
Wówczas tylny wałek uzyskuje nieco poniżej 
500 obr./min, a przedni kręci się z prędko-
ścią nieco powyżej 900 obr./min. Przy takim 
układzie dyski osiągają około 2900 obr./min.

Na przednim TUZ-ie zamontowa-
no kosiarkę o wadze 760 kG. Do pracy, 
zwłaszcza na nierównym terenie, zaleca 
się ustawienie ramion czołowego podno-
śnika w pozycji pływającej. Ciężar kosiar-
ki powinien wówczas spoczywać na odpo-
wiednio wyregulowanych łańcuchach łą-
czących maszynę ze wspornikiem górne-
go cięgła ciągnika. Ta-
ki układ zwiększa zakres 
kopiowania, ale przede 
wszystkim zabezpie-
cza ramę zawieszenia 
przed uszkodzeniem 
w przypadku najecha-
nia na spore wzniesie-
nie. U rolnika z Sucho-
rączka przeważają jed-
nak tereny płaskie i do-
brze utrzymane, dlatego 
ryzyko trafienia na du-
że nierówności jest nie-
mal zerowe. W związ-
ku z tym TUZ ustawio-
ny jest na określonej wy-
sokości na sztywno.

Zabezpieczenia 
na tip-top

Główną częścią ko-
siarki przedniej, odpo-
wiedzialną za dostoso-
wywanie się do rzeźby 

terenu, jest podwójne równoległoboczne, 
przegubowe połączenie ramy głównej z ra-
mą belki tnącej. Zakres jego pracy ku górze 
jest ograniczony zaopatrzonym w gumo-
wy odbojnik wspornikiem kozła zawiesze-
nia. Z kolei ruch listwy tnącej w dół limi-
tują nastawne łańcuchy. Przeciwległe koń-
ce czworoboków przegubowych łączą się 

Zestaw dwóch kosiarek dyskowych marki Samasz

Bez grzyw
W gospodarstwie Ryszarda Słupikowskiego z Suchorączka koło Więcborka 
w województwie kujawsko-pomorskim areał przeznaczony pod produkcję 
traw z koniczyną i lucerny wynosi 34 ha. Od trzech lat z ich koszeniem 
zmaga się przednia i tylna kosiarka białostockiego producenta o łącznej 
szerokości roboczej 5,3 m.Tekst i zdjęcia:  Przemysław Olszewski
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Do szybkiej wy-
miany noży po-
przez podważe-
nie służy specjal-
na dźwignia. Na 
ramie tylnej ko-
siarki jest miejsce 
przeznaczone do 
jej mocowania.


